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U prostorijama Hrvatskoga inženjerskog saveza u Zagrebu je 1. prosinca 2016. održana
sjednica Upravnog odbora Hrvatskog društva održavatelja. Predsjednik udruge dipl. ing. Drago
Frković informirao je članove UO o pripremama sljedećega godišnjega savjetovanja HDO-a koje
će se održati od 15. do 17. svibnja iduće godine u Hotelu Olympia u Vodicama. Teme
savjetovanja bit će novosti iz znanosti i prakse održavanja i gospodarenja imovinom uza
nazočnost brojnih hrvatskih i europskih stručnjaka u tome području.

Ovogodišnje Savjetovanje bit će u znaku 40. obljetnice djelovanja HDO-a. Četrdeseta obljetnica
obilježit će se radno i svečano uz nazočnost članova europske krovne udruge EFNMS-a.

Naime, na poziv HDO-a savjetovanju prethodi Godišnja skupština EFNMS-a koje će se održati
u subotu i nedjelju, 13. i 14. svibnja 2017. također u hotelu Olympia u Vodicama. Stoga je prvi
dan savjetovanja HDO-a predviđen za pozvana predavanja u okviru kojih će kolege iz
EFNMS-a predstaviti rad radnih tijela Udruge. Drugi dan savjetovanja predviđen je za izlaganje
radova po temama koje se tradicionalno prezentiraju na savjetovanju, a treći dan za zaključna
razmatranja, diskusije te stručni posjet.

Na sjednici UO dogovoreno je kako se naplata kotizacija za sudionike Generalne skupštine kao
i registracija i organizacija njihova izleta treba odvijati u suradnji Hotela Olympia i EFNMS-a.
Hotel treba ponuditi cijene na bazi "all inclusive’’ aranžmana za sve sudionike Generalne
skupštine, izuzev zajedničke večere savjetovanja koja će biti trošak organizatora. Ostala
organizacijska pitanja definirat će se na sljedećem sastanku HDO-a i predstavnika hotela
Olympia.

Prigodnoj proslavi obljetnice HDO-a nazočit će i prvi certificirani ESUO inženjeri i menadžeri.
Naime, početkom sljedeće godine počinju prva predavanja u sklopu certifikacije Europskog
stručnjaka upravljanja održavanjem koja će se u sklopu programa EFNMS-a održavati u velikoj
dvorani Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) u Zagrebu. Na sjednici su prezentirane glavne
aktivnosti i plan programa i predavanja u svezi priprema za provođenje izobrazbe i certificiranja
ESUO-a. Nastavu će voditi eminentni stručnjaci iz najvećih hrvatskih gospodarskih subjekata i
profesori s tehničkih fakulteta. Članovi UO-a u međuvremenu će razgovarati s odgovornima u
Ministarstvu znanosti i ispitati mogućnosti da se certifikacija ESUO-a upiše kao stečena
kvalifikacija u e-knjižicu. UO je zatražio dodatnu provjeru cijene najma dvorane Hrvatskog
inženjerskog saveza za predavanja koja je ponuđena po cijeni od 450 kuna.

1/2

Sjednica Upravnog odbora HDO-a
Autor Krešimir Brandt
Utorak, 13 Prosinac 2016 09:09

Na sjednici je također razmotren i podržan plan aktivnosti za 2017. Zaključeno je kako na
području održavanja i upravljanja imovinom postoje teme za koje postoji stalna zainteresiranost
inženjera i menadžera za dodatnu izobrazbu. Upravni odbor će predložiti teme tih seminara koji
će se u određenim intervalima ponavljati. Svaka će tema imati svoga moderatora. Posljednji
seminar HDO-a uspješno je održan u listopadu, a tema je bila Informacijski sustavi održavanja u
gospodarenju fizičkom imovinom i norma CEN EN 16646.
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